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ATA N.º 05/2021
----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA
QUINZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM: - ---------------------------------------Aos quinze dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e um, no edifíciosede do Município de Almodôvar, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal, nos termos
do art.º 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, relativamente
à segunda quinzena do mês de dezembro, a qual foi presidida pela Senhora VicePresidente, Enf.ª Lucinda Maria Marques Jorge, encontrando-se igualmente
presentes os Senhores Vereadores Sr. João Pereira, Dr.ª Ana Carmo e Sr. António
Sebastião. ------------------------------------------------------------------------------------------------FALTAS DO EXECUTIVO: -------------------------------------------------------------------------A Senhora Vice-Presidente deu conhecimento que o Senhor Presidente da Camara
Municipal, Dr. Antonio Bota, faltou a reuniao do Executivo, por motivos pessoais
inadiaveis. -----------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou o devido conhecimento e justificou a respetiva falta. -----------A reuniao foi secretariada pela Assistente Tecnica, Carla Maria Moiteiro Lima e
coadjuvada pela Assistente Tecnica Vanda Cristina Dores Jacinto. ----------------------------ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO -------------------------------------------------------------------------Às dez horas e dez minutos, a Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal declarou
aberta a reunião, com a seguinte Ordem do Dia, comunicado por correio eletrónico, nos termos
da deliberação de 20.OUT.2021. -----------------------------------------------------------------------------I - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------------II - ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------------------------------------------------------1 - GABINETE DE APOIO PESSOAL À PRESIDÊNCIA: --------------------------------------------1.1 – Apreciação e deliberação sobre a Minuta de Contrato Comodato referente à Cedência
de direito de superfície do terreno do Ecocentro/Estação de Transferência de Mértola à
RESIALENTEJO – Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M.; -------------------------------------1.2 – Apreciação e deliberação sobre a Minuta de Acordo Intermunicipal referente ao
recebimento e repartição de taxas devidas a Título de Custas no Agrupamento de Julgado de
Paz de Aljustrel, Almodôvar, Castro Verde, Mértola e Ourique; ---------------------------------------1.3 – Apreciação e deliberação sobre a Minuta de Protocolo de Colaboração a celebrar entre
Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, E.R.T. e o Município de Almodôvar; ----1.4 – Apreciação e deliberação sobre Proposta de atribuição de isenção integral do
pagamento devido a título de renda mensal pela ocupação da Fração “B” do Centro Comercial
e de Transportes ao senhor Fernando Francisco Valeriano, pelo período de três meses, em
virtude da conclusão da execução dos trabalhos da Empreitada de Obras Públicas –
Reabilitação da Cobertura do Centro Comercial e de Transportes;-----------------------------------1.5 – Apreciação e deliberação sobre o apoio empresarial e financeiro, à Senhora Maria
Rosa Silvestre no seguimento da Empreitada de Reabilitação da Cobertura do Centro
Comercial e de Transportes; ----------------------------------------------------------------------------------1.6 – Apreciação e deliberação sobre a Minuta do Contrato de Arrendamento Urbano, para
fins não habitacionais, a celebrar entre Rodrigo Miguel Silva Ramos e o Município de
Almodôvar; --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.7 – Apreciação e deliberação sobre o Acordo de Cedência do Projeto de Execução –
“Requalificação Urbanística das Fontes Ferrenhas” a celebrar com a Junta de Freguesia de
União de Freguesias de Almodôvar e Graça de Padrões;------------------------------------------------1.8 – Apreciação e deliberação sobre a Emissão de Parecer relativamente à Proposta de
Escala de Turnos das Farmácias do Município, para o ano 2022; -------------------------------------1.9 – Apreciação e deliberação sobre o pedido de comparticipação financeira,
extraordinária, formulada pelo Clube Desportivo de Almodôvar, para apoiar as despesas
inerentes à aquisição de equipamento desportivo; ------------------------------------------------------1.10 – Apreciação e deliberação sobre o pedido de comparticipação financeira,
extraordinária, formulada pelo Clube Desportivo de Almodôvar, com vista a apoiar as
inscrições dos atletas, na Associação de Futebol de Beja; -----------------------------------------------1.11 – Apreciação e deliberação do pedido de comparticipação financeira, extraordinária,
formulado pela Associação “Os Amigos” da Cumeada destinada a apoiar as despesas inerentes
à festa de inauguração da Santinha. -------------------------------------------------------------------------2 - GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL: --------------2.1 – Apreciação e deliberação sobre as candidaturas apresentadas, bem como das
respetivas minutas de contrato a celebrar no âmbito do Apoio Municipal para
Empreendedorismo. -------------------------------------------------------------------------------------------3 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: -------------------------------------------------------------------3.1 – ADMINISTRAÇÃO: ---------------------------------------------------------------------------------3.1.1 - Aprovação da ata n.º 03/2021, da reunião ordinária realizada no dia 02 de
dezembro de 2021; ---------------------------------------------------------------------------------------------3.2 – FINANÇAS: -------------------------------------------------------------------------------------------3.2.1 - Conhecimento da Situação Financeira da Autarquia. --------------------------------------3.2.2 - Apreciação e deliberação sobre a Proposta de Regulamento de Constituição,
Reconstituição de Reposição dos Fundos de Maneio e dos Fundos de Caixa para o ano de 2022.
4. – DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
JUVENTUDE: ----------------------------------------------------------------------------------------------------4.1 – Apreciação e deliberação sobre a atribuição de um Cheque-Prenda destinado a todas
as crianças e jovens que frequentem estabelecimentos de ensino no concelho, no âmbito da
Magia do Natal 2021; -------------------------------------------------------------------------------------------4.2 – Apreciação e deliberação sobre a homologação da ata de decisão do júri, relativa à
seleção de Jovens 2022 – 1.ª fase, no âmbito do Programa Ocupacional Municipal Temporária
de Jovens, com vista ao preenchimento das vagas;-------------------------------------------------------4.3 – Apreciação e deliberação sobre a homologação da ata de decisão do júri, relativa à
seleção de candidatos no âmbito do Regulamento de Ocupação Municipal Temporária de
Desempregados/as de Longa Duração, com vista ao preenchimento das vagas; ------------------4.4 – Apreciação e deliberação sobre a proposta de apoio a conceder no âmbito do
Regulamento do Fundo de Emergência Social.------------------------------------------------------------5. - CONHECIMENTO DOS ATOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO E
SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. -------------------------------------------------------------------III – PERÍODO PARA INTERVENÇÃO E ESCLARECIMENTO AO PÚBLICO, nos termos e
para os efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 3.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, com
as alterações introduzidas pela Lei n.º28/2020 de 28 de julho, o acesso do público à
sala irá ser limitado parcialmente, de modo a assegurar o respeito pelas regras de
distanciamento social e demais orientações da DGS em vigor. Esta participação
será, por questões de segurança e bem-estar de todos, limitada a 5 pessoas,
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evitando aglomerados e seguindo as recomendações da Direção-Geral da Saúde.
Desta forma, as inscrições poderão ser efetuadas para o email actas.eleicoes@cmalmodovar.pt, até às 14:30 horas do dia 12 de dezembro de 2021, através do
preenchimento do formulário próprio para o efeito, disponível na página eletrónica do
município em www.cm-almodovar.pt e no Serviço de Secretariado, Atas e Eleições desta
Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------Previamente ao início da reunião, a Senhora Vice-Presidente solicitou ao Executivo que
autorize a retificação às epígrafes 1.4 e 4.1 e onde se lê “1.4 – Apreciação e deliberação
sobre Proposta de atribuição de isenção integral do pagamento devido a título de renda mensal
pela ocupação da Fração “B” do Centro Comercial e de Transportes ao senhor Fernando
Francisco Valeriano, pelo período de três meses, em virtude da conclusão da execução dos
trabalhos da Empreitada de Obras Públicas – Reabilitação da Cobertura do Centro Comercial e
de Transportes;” e “4.1 – Apreciação e deliberação sobre a atribuição de um Cheque-Prenda
destinado a todas as crianças e jovens que frequentem estabelecimentos de ensino no
concelho, no âmbito da Magia do Natal 2021;” se leia “1.4 – Apreciação e deliberação sobre
Proposta de prorrogação da atribuição de isenção integral do pagamento devido a título
de renda mensal pela ocupação da Fração “B” do Centro Coordenador de Transportes de
Almodôvar ao Senhor Fernando Francisco Valeriano, em virtude da execução dos
trabalhos da Empreitada de Obras Públicas – Reabilitação da Cobertura do Centro
Comercial e de Transportes;” e “4.1 – Ratificação do Despacho da Senhora Vereadora sobre
a atribuição de um Cheque-Prenda destinado a todas as crianças e jovens que frequentem
estabelecimentos de ensino no concelho, no âmbito da Magia do Natal 2021;” -------------------A Câmara Municipal por unanimidade aprovou proceder às retificações
solicitadas. -----------------------------------------------------------------------------------------------I - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DO EXECUTIVO: ------------------------------------------------Intervenção da Senhora Vice-Presidente da Câmara ------------------------------------------Para conhecimento da Câmara Municipal, a Senhora Vice-Presidente prestou as
seguintes informações: ----------------------------------------------------------------------------------------I - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO - TOLERANCIA DE PONTO – NATAL E ANO NOVO:A Senhora Vice-Presidente deu conhecimento do teor do Despacho n.º 229/2021,
exarado em 14 de dezembro de 2021, que determina a concessao de tolerância de ponto
aos trabalhadores da Camara Municipal de Almodovar, incluindo o pessoal nao docente
que exerce funçoes no Agrupamento de Escolas de Almodovar, nos dias 24 e 31 de
dezembro de 2021, ficando assegurados os serviços essenciais e sendo concedido, a
estes trabalhadores, os inerentes dias de descanso, em data a acordar oportunamente
com o respetivo responsavel. -------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------II - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – ORDEM DE SERVIÇO N.º 5/VEREADOR/2021 –
CEDÊNCIA DE MATERIAIS SOBRANTES: ------------------------------------------------------------------A Senhora Vice-Presidente deu conhecimento do teor da Ordem de Serviço n.º
05/VEREADOR/2021, exarada em 02 de dezembro de 2021, que determina que quando
seja recebido o pedido para cedencia de materiais sobrantes provenientes de obras por
administraçao direta, os serviços competentes devem informar o respetivo superior
hierarquico, com vista que seja obtida autorizaçao pelo Chefe da Divisao de Obras,
Serviços Urbanos e Gestao Territorial ou Vereador com competencia delegada para o
efeito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------112
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Determina, igualmente, que seja mantido um registo atualizado, dentro da medida do
possível, dos materiais sobrantes existentes em armazem, bem como dos pedidos de
cedencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------A presente ordem de serviço produz efeitos imediatos. -------------------------------------A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------III- CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – 2.ª ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL
- ARTIGO 34º DO REGULAMENTO: -------------------------------------------------------------------------A Senhora Vice-Presidente deu conhecimento do teor do Despacho n.º 224/2021,
exarado em 07 de dezembro de 2021, atraves do qual se nomeia como Gestor e tecnico
do processo da 2.ª Alteraçao do PDM de Almodovar, referente ao artigo 34.º do
Regulamento, na PCGT – Plataforma Colaborativa de Gestao Territorial, o Tecnico
Superior Jose Carlos Rodrigues Ferreira Pinho, Arquiteto. --------------------------------------O Presente despacho produz efeitos imediatos. -----------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------IV - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – 25.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO (PERMUTIVA)
E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (MODIFICATIVA) DE 2021: ------------------------------------A Senhora Vice-Presidente deu conhecimento do teor da 25.ª Alteração Permutativa ao
Orçamento e modificativa às Grandes Opções do Plano de 2021, que aprovou por seu Despacho
de 03 de dezembro de 2021, em que o montante total da presente modificação orçamental no
orçamento da Receita é de €35.000,00 de natureza corrente e no Orçamento de Despesa
o montante total da presente modificação orçamental é de €37.000,00, dos quais €31.000,00
são de natureza corrente e €6.000,00 de natureza capital.--------------------------------------------A Câmara tomou o devido conhecimento. --------------------------------------------------------V - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – 26.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO (PERMUTIVA)
E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (MODIFICATIVA) DE 2021: -------------------------------------A Senhora Vice-Presidente deu conhecimento do teor da 26.ª Alteração Permutativa ao
Orçamento e modificativa às Grandes Opções do Plano de 2021, que aprovou por seu Despacho
de 14 de dezembro de 2021, em que o montante total da presente modificação orçamental no
orçamento da Receita é de €63.900,00, dos quais €23.000,00 são de natureza corrente e
€40.900,00 de natureza capital e no Orçamento de Despesa o montante total da presente
modificação orçamental é de €50.650,00, dos quais €31.000,00 são de natureza corrente e
€23.600,00 de natureza capital.-----------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou o devido conhecimento. --------------------------------------------------------Prosseguindo, a Senhora Vice-Presidente questionou os membros do Executivo no
sentido de saber se pretendiam tratar de assuntos de interesse municipal, relembrando os
Senhores Vereadores que seria cumprido o tempo destinado para o “Período Antes da Ordem
do dia”, de 60 minutos, que foi utilizado. ---------------------------------------------------------------A Senhora Vice-Presidente fez uma atualização relativamente ao Covid, destacando o
significativo aumento de casos no concelho e informou que no momento estão a fazer testagem
no Gimnodesportivo à comunidade escolar e apelou à população que cumpra as normas
emanadas pela Direção Geral de Saúde. --------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador António Sebastião a propósito da Ordem de Serviço
supramencionada questionou de que tipo de materiais sobrantes estamos a falar? Referiu que
em qualquer dos casos, o destino final desses materiais não deve ser decidido pelos
funcionários e se isso estava a acontecer não devia ter sido permitido. -----------------------------113
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Em relação ao Covid, de acordo com a abordagem que a Senhora Vice-Presidente fez,
atendendo a esta nova onda de contágios e, não sabendo o que vai acontecer, questiona se a
Câmara já refletiu sobre a questão da criação de uma unidade de testagem que será mais um
contributo no combate ao Covid. ----------------------------------------------------------------------------O nosso Governo diz-nos que temos direito a 4 testes mensais, feitos nas farmácias, mas
aqui em Almodôvar as farmácias não aderiram, justificando que precisam de uma serie de
requisitos, designadamente, salas isoladas e não têm. --------------------------------------------------Nesta sequência, a Câmara podia ter a iniciativa e criar um centro de testagem em
Almodôvar, com a colaboração do Centro de Saúde. Sugere um espaço nos Bombeiros ou outra
situação que se revele apropriada e, desta forma, podermos ter a possibilidade de utilizar os
testes a que temos direito e de acordo com as nossas necessidades.---------------------------------Salientou que o local referido é apenas um dos exemplos, Aljustrel por exemplo faz na
Unidade Móvel de Saúde, a nossa não está a funcionar. ------------------------------------------------A sugestão era realmente que se criasse um centro de testagem, julga que não trará grandes
encargos e é com certeza um contributo muito positivo nesta fase do combate á pandemia. -Apela para que a Câmara pense na sua sugestão, porque um cidadão que necessita dos
testes para a sua vida normal, não sabe onde os fazer, e é muito importante ter uma solução a
que recorrer. -----------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vice-Presidente referiu que o Executivo está a pensar fazer testagem e a
equacionar a melhor forma de o fazer. ---------------------------------------------------------------------Pensa que quanto ao local não se deverá envolver os Bombeiros, sendo que estes são muito
importantes para a comunidade, e seria mais um risco a que estariam sujeitos. -----------------Coloca a hipótese de se falar com os laboratórios existentes em Almodôvar, para que em
parceria com o Município e a Saúde Pública possam fazer testagem, porque de facto é muito
importante dar esta resposta. --------------------------------------------------------------------------------Encontrar-se-á certamente um local, a breve trecho, onde se possa testar de modo a dar
resposta à população em geral, mais a nível social, utilizando os testes grátis disponibilizados
pelo Governo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador João Pereira aclarou que a lei para os restaurantes apenas pede o
certificado de vacinas. Se for necessário o médico de família prescreve o PCR e vão fazer ao
centro de testagem de Castro Verde. O PCR só pode ser feito com prescrição. --------------------A Senhora Vice-Presidente referiu que fica registada a sugestão do Senhor Vereador.
Sabemos que as farmácias alegam falta de requisitos, a Unidade Móvel é do Centro de Saúde
mas por certo acharão uma solução. ------------------------------------------------------------------------II - ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------------------------------------------------1 - GABINETE DE APOIO PESSOAL À PRESIDÊNCIA: --------------------------------------------1.1- MINUTA DE CONTRATO COMODATO REFERENTE À CEDÊNCIA DE DIREITO DE
SUPERFÍCIE DO TERRENO DO ECOCENTRO/ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE
MÉRTOLA À RESIALENTEJO – TRATAMENTO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS, E.I.M.; ----A Senhora Vice-Presidente submeteu à apreciação do Executivo a Minuta do
Contrato de Comodato a celebrar entre o Município de Almodôvar, o Município de
Mértola e a RESIALENTEJO – Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M, que tem por objeto
regularizar a ocupação do prédio inscrito na matriz sob o artigo 2904, da União de Freguesias
de São Miguel do Pinheiro São Pedro de Solis e São Sebastião dos Carros, concelho de Mértola,
pela RESIALENTEJO – Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M,, acompanhado da
informação n.º 6913, elaborada pelo Gabinete Jurídico e de Auditoria, que fazem parte
integrante do livro anexo às atas e dão-se aqui como totalmente reproduzidos. -----------Apreciado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou: -------------------------114
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1.º - Aprovar o clausulado da Minuta do Contrato de cedência do direito de
superfície do terreno do ecoponto / Estação de transferência de Mértola, a celebrar
entre o Município de Almodôvar, o Município de Mértola e a RESIALENTEJO – Tratamento
e Valorização de Resíduos, E.I.M,, e que se destinará a regularizar a ocupação do prédio
inscrito na matriz sob o artigo 2904, da União de Freguesias de São Miguel do Pinheiro São
Pedro de Solis e São Sebastião dos Carros, concelho de Mértola, pela RESIALENTEJO –
Tratamento e Valorização de Resíduos, E.I.M. -------------------------------------------------------------2.º - Conceder poderes ao Senhor Presidente, para outorgar o Contrato em nome
do Município de Almodôvar; --------------------------------------------------------------------------3.º - Que seja determinado aos competentes Serviços, a adoção dos legais
procedimentos e atos administrativos e materiais inerentes à cabal e integral execução
da deliberação camarária que recaiu sobre a matéria. -------------------------------------------4.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. -----------------------------------1.2 – MINUTA DE ACORDO INTERMUNICIPAL REFERENTE AO RECEBIMENTO E
REPARTIÇÃO DE TAXAS DEVIDAS A TÍTULO DE CUSTAS NO AGRUPAMENTO DE
JULGADO DE PAZ DE ALJUSTREL, ALMODÔVAR, CASTRO VERDE, MÉRTOLA E OURIQUE;
A Senhora Vice-Presidente submeteu à apreciação do Executivo a Minuta do Acordo
Intermunicipal de Julgados de Paz a celebrar entre o Município de Aljustrel, o Município
de Almodôvar, o Município de Castro Verde, o Município de Mértola e o Município de
Ourique, que tem por objeto estabelecer um acordo entre os outorgante relativamente ao
recebimento de taxas devidas a titulo de custas no Agrupamento de Julgados de Paz que
integram, bem como os termos em que se processa a repartição dos montantes obtidos,
acompanhado da Proposta n.º 189/2021 que fazem parte integrantes do livro anexo às atas
e dão-se aqui como totalmente reproduzidos. -----------------------------------------------------Apreciado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou: -------------------------1.º - Aprovar o clausulado da Minuta de Acordo Intermunicipal de Julgados de Paz, a
celebrar entre o Município de Aljustrel, o Município de Almodôvar, o Município de Castro
Verde, o Município de Mértola e o Município de Ourique, que tem por objeto estabelecer
um acordo relativamente ao recebimento de taxas devidas a título de custas no Agrupamento
de Julgados de Paz de Aljustrel, Almodôvar, Castro Verde, Mértola e Ourique, bem como os
termos em que se processa a repartição dos montantes obtidos; ---------------------------------2.º - Conceder poderes ao Senhor Presidente, para outorgar o Contrato em nome
do Município de Almodôvar; --------------------------------------------------------------------------3º - Submeter os documentos em apreço à apreciação e aprovação da próxima
sessão ordinária da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------4.º - Que seja determinado aos competentes Serviços, a adoção dos legais
procedimentos e atos administrativos e materiais inerentes à cabal e integral execução
da deliberação camarária que recaiu sobre a matéria. -------------------------------------------5.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. -----------------------------------1.3 - MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE ENTIDADE
REGIONAL DE TURISMO DO ALENTEJO E RIBATEJO, E.R.T. E O MUNICÍPIO DE
ALMODÔVAR; ---------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vice-Presidente submeteu à apreciação do Executivo a Minuta do
Protocolo de Colaboração a celebrar entre Entidade Regional de Turismo do Alentejo e
Ribatejo, E.R.T. e o Município de Almodôvar, que tem por objeto estabelecer para
estabelecer os termos e condições de manutenção, gestão e monitorização das
infraestruturas inseridas no Centro de Cyclin’ Portugal situado em Almodôvar, tendo por
base o documento orientativo para a manutenção dos Centros de Cycling do Alentejo e
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Ribatejo, acompanhado da informação n.º 6955, que fazem parte integrantes do livro anexo
às atas e dão-se aqui como totalmente reproduzidos. -------------------------------------------Continuando, explicou que em contexto de política pública de apoio ao Turismo, a
Turismo do Alentejo, E.R.T. constituiu-se como entidade promotora de uma intervenção
estruturante de base regional, à escala da Nut II Alentejo, a qual desenvolveu e dinamizou
uma rede integrada de Centros de Cyclin’ Portugal. ---------------------------------------------Para a concretização deste objetivo, a Turismo do Alentejo, E.R.T. e os Municípios
parceiros, capacitaram o território com um conjunto de ações, obras e trabalhos que se
materializaram na Rede de Cycling do Alentejo e Ribatejo, através da criação das estações
de serviço, incorporação de equipamentos, sinalética e ferramentas de suporte à sua
divulgação. -----------------------------------------------------------------------------------------------Sendo que o Município de Almodôvar acolheu e implementou as infraestruturas de
interesse turístico integradas no Centro de Cyclin’ Portugal de Almodôvar, o presente
Protocolo estabelece as obrigações para este Município. ---------------------------------------De referir que, a celebração do presente Protocolo não determina encargos ou
contrapartidas financeiras para o Município, produzindo efeitos após a sua assinatura e
terá a duração correspondente ao período de adesão do Município de Almodôvar à rede
integrada de Centros de Cyclin’ Portugal, salvo manifesto interesse de renúncia por
alguma das partes. --------------------------------------------------------------------------------------Assim, serve o presente Protocolo de Colaboração para estabelecer os termos e
condições de manutenção, gestão e monitorização das infraestruturas inseridas no
Centro de Cyclin’ Portugal situado em Almodôvar, tendo por base o documento
orientativo para a manutenção dos Centros de Cycling do Alentejo e Ribatejo. ------------Apreciado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou: -------------------------1.º - Aprovar o clausulado da Minuta de Protocolo de colaboração a celebrar entre a
Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, E.R.T. e o Município de Almodôvar,
que tem por objeto estabelecer os termos e condições de manutenção, gestão e
monitorização das infraestruturas inseridas no Centro de Cyclin’ Portugal situado em
Almodôvar, tendo por base o documento orientativo para a manutenção dos Centros de
Cycling do Alentejo e Ribatejo; -----------------------------------------------------------------------2.º - Conceder poderes ao Senhor Presidente, para outorgar o Contrato em nome
do Município de Almodôvar; --------------------------------------------------------------------------3.º - Que seja determinado aos competentes Serviços, a adoção dos legais
procedimentos e atos administrativos e materiais inerentes à cabal e integral execução
da deliberação camarária que recaiu sobre a matéria. -------------------------------------------4.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. -----------------------------------1.4 - PROPOSTA DE PRORROGAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DE ISENÇÃO INTEGRAL DO
PAGAMENTO DEVIDO A TÍTULO DE RENDA MENSAL PELA OCUPAÇÃO DA FRAÇÃO
“B” DO CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES DE ALMODÔVAR AO SENHOR
FERNANDO FRANCISCO VALERIANO, EM VIRTUDE DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS
DA EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS – REABILITAÇÃO DA COBERTURA DO
CENTRO COMERCIAL E DE TRANSPORTES: -----------------------------------------------------A Senhora Vice-Presidente submeteu à apreciação e deliberação do Executivo o
processo em apreço, acompanhado da Proposta n.º 186/2021, exarada em 13 de
dezembro de 2021, que faz parte integrante do livro anexo às atas e dá-se aqui como
totalmente reproduzida. ------------------------------------------------------------------------------Prosseguindo, fez um breve apanhado sobre a matéria e esclareceu, designadamente,
que conforme alvará de 01 de fevereiro de 2021, foi adjudicado o direito de ocupação da
Fração “B” sita no Centro Comercial e de Transportes de Almodôvar, ao Senhor Fernando
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Francisco Valeriano, pelo período de dois anos e mediante pagamento do valor mensal
de € 175,00, a título de renda. ------------------------------------------------------------------------Na reunião ordinária de 03 de novembro de 2021, a Câmara Municipal deliberou
aprovação da isenção do pagamento da renda mensal no valor de € 175,00, devido pela
ocupação da Fração “B” sita no Centro Comercial e de Transportes, pelo período de três
meses, podendo o citado prazo ser prorrogado em virtude da evolução da execução dos
trabalhos de reabilitação da cobertura do referido espaço.-------------------------------------Conforme informação n.º 6952, de 13 de dezembro de 2021, exarada pelo Chefe da
Divisão e Obras, Serviços Urbanos e Gestão Territorial, dado que ainda estão a ser
executados trabalhos no âmbito da Empreitada de Obras Públicas de Reabilitação da
Cobertura do Centro Coordenador de Transportes de Almodôvar, o referido espaço
encontra-se impossibilitado de reabrir nos próximos três meses. ----------------------------Nestes termos, propõe ao executivo que aprovar a prorrogação da isenção integral do
pagamento devido a título de renda mensal pela ocupação da Fração “B” do Centro
Coordenador de Transportes de Almodôvar ao Senhor Fernando Francisco Valeriano, no
valor de € 175,00, pelo período de quatro meses - dezembro de 2021 a março de 2022. Apreciado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou: -------------------------1.º - Aprovar a prorrogação da isenção integral do pagamento devido a título de
renda mensal pela ocupação da Fração “B” do Centro Coordenador de Transportes de
Almodôvar ao Senhor Fernando Francisco Valeriano, no valor de € 175,00, pelo período
de quatro meses (dezembro de 2021 a março de 2022), de acordo com a fundamentação
vertida na informação n.º 6952 de 13 de dezembro de 2021, exarada pelo Chefe da
Divisão e Obras, Serviços Urbanos e Gestão Territorial; ----------------------------------------2.º - Que seja determinado aos competentes Serviços, a adoção dos legais
procedimentos e atos administrativos e materiais inerentes à cabal e integral execução
da deliberação camarária que recaiu sobre a matéria. -------------------------------------------3.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. -----------------------------------1.5 – APOIO EMPRESARIAL E FINANCEIRO, À SENHORA MARIA ROSA SILVESTRE NO
SEGUIMENTO DA EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DA COBERTURA DO CENTRO
COMERCIAL E DE TRANSPORTES; ------------------------------------------------------------------------A Senhora Vice-Presidente submeteu à apreciação e deliberação do Executivo o
processo em apreço, acompanhado da proposta n.º 191/2021, exarada em 15 de
dezembro de 2021, que faz parte integrante do livro anexo às atas e dá-se aqui como
totalmente reproduzida. ------------------------------------------------------------------------------Prosseguindo, referiu, designadamente, que foi celebrado entre o Município de
Almodôvar e a empresa Blocotelha Steel Construtions, S.A. um Contrato, que tem por
objeto a Empreitada de Obras Públicas – Reabilitação da Cobertura do Centro Comercial
e de Transporte. ----------------------------------------------------------------------------------------Embora a empreitada de reabilitação da cobertura do Centro Comercial e de
Transportes venha a trazer benefícios do ponto de vista da segurança e condições
funcionais do espaço, o certo é que a sua execução trouxe sérios constrangimentos às
entidades e demais intervenientes que laboram nesse espaço. -------------------------------Mediante requerimento, a Senhora Maria Rosa Silvestre, na qualidade de empresária
em nome individual, veio solicitar ao Município de Almodôvar que lhe fosse concedida
medidas de apoios para fazer face os efeitos inerentes ao encerramento do seu
estabelecimento comercial em virtude da execução das obras de substituição da
cobertura do Centro Comercial e de Transporte. -------------------------------------------------O Município na qualidade de proprietário do espaço onde decorrem os trabalhos e de
entidade adjudicante/dono de obra da empreitada de obras públicas a decorrer, poderá
tomar em consideração que a execução dos respetivos trabalhos não deve implicar
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prejuízos na esfera jurídica de terceiros, patrimoniais ou não, devendo para esse efeito,
assumir a responsabilidade de ressarcir quando os mesmos se verifiquem. ----------------Em reuniões da Câmara Municipal foram aprovadas isenções referentes ao
pagamento da renda mensal devido pela ocupação da Fração “B” sita no Centro Comercial
e de Transporte, bem como a celebração de um contrato de arrendamento destinado a
alojar um estabelecimento de prestação de serviços – Salão de Estética e Massagens,
propriedade de Isa Alexandra Parrinha Guerreiro, pelo tempo necessário à execução das
obras de substituição da cobertura do Centro Comercial e de Transportes; ----------------Conforme informação n.º 6952, de 13 de dezembro de 2021, exarada pelo Chefe da
Divisão e Obras, Serviços Urbanos e Gestão Territorial, o prazo para a conclusão dos
trabalhos inerentes à Empreitada de Obras Públicas – Reabilitação da Cobertura do
Centro Comercial e de Transportes, está previsto que tenha o seu término no final do mês
de março de 2022. --------------------------------------------------------------------------------------Face às solicitações da requerente e, de forma a mitigar alguns desses
constrangimentos causados por factos não imputáveis ao arrendatário em causa, propõe
que o Executivo aprove a atribuição do apoio financeiro à Senhora Maria Rosa
Silvestre, no valor global de €3.150,00, correspondendo ao valor mensal de 350,00 €
referente aos meses de julho de 2021 a março de 2022 (inclusive), a título
indemnizatório, pelo prejuízo sofrido em virtude da não utilização do espaço derivada
da execução dos trabalhos de empreitada de reabilitação da cobertura do Centro
Comercial e de Transporte. ---------------------------------------------------------------------------Apreciado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou: -------------------------1.º - Aprovar a atribuição do apoio financeiro à Senhora Maria Rosa Silvestre, no
valor global de €3.150,00, correspondendo ao valor mensal de 350,00 € referente aos
meses de julho de 2021 a março de 2022 (inclusive), a título indemnizatório, pelo
prejuízo sofrido em virtude da não utilização do espaço derivada da execução dos
trabalhos de empreitada de reabilitação da cobertura do Centro Comercial e de
Transporte, ao abrigo do Contrato n.º 51/2020; --------------------------------------------------2.º - Que os encargos emergentes da atribuição do presente apoio sejam suportados
através da rubrica orçamental, com classificação económica: 040102 e compromisso n.º
75520; ----------------------------------------------------------------------------------------------------3.º - Que seja determinado aos competentes Serviços, a adoção dos legais
procedimentos e atos administrativos e materiais inerentes à cabal e integral execução
da deliberação camarária que recaiu sobre a matéria. -------------------------------------------4.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. -----------------------------------1.6 – MINUTA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO URBANO, PARA FINS NÃO
HABITACIONAIS, A CELEBRAR ENTRE RODRIGO MIGUEL SILVA RAMOS E O MUNICÍPIO
DE ALMODÔVAR; ----------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vice-Presidente submeteu à apreciação o Contrato de Arrendamento,
acompanhado da Proposta n.º 188/2021, de 13 de dezembro 2021, que faz parte
integrante do livro anexo às atas e dá-se aqui como totalmente reproduzida e explicou,
nomeadamente, que no dia 23 de setembro de 2021 foi outorgado um Contrato de
Arrendamento entre o Sr. Rodrigo Miguel Silva Ramos, e o Município de Almodôvar,
celebrado sob a forma de prazo certo, e terá a duração de 03 (três) meses, com início em
24 de setembro de 2021 e termo em 23 de dezembro de 2021, não havendo lugar a
qualquer renovação do contrato, cuja minuta foi aprovada por Despacho do Sr.
Presidente da Câmara Municipal, datado de 23 de setembro de 2021, o qual foi ratificado
pela Câmara Municipal, na sua reunião de 03 de novembro de 2021. -----------------------O locado destinar-se-ia a alojar um estabelecimento de prestação de serviços – Salão
de Estética e Massagens, instalado no Centro Comercial e de Transportes, propriedade de
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Isa Alexandra Parrinha Guerreiro, pelo tempo necessário à execução das obras de
substituição da cobertura do Centro Comercial e de Transportes (90 dias); ---------------Atendendo ao teor da Informação elaborada pelo Chefe da Divisão de Obras, Serviços
Urbanos e Gestão Territorial, datada de 13 de dezembro de 2021 (documento Interno n.º
6952/2021, que se dá aqui reproduzido para os devidos efeitos), que refere ainda não ser
possível proceder à abertura deste edifício público por motivos de segurança dos utentes
e transeuntes que frequentam e o utilizam para os mais variados fins, estimando-se que
os trabalhos necessários à regularização da situação supra descrita tenham uma duração
máxima de 3 meses. ------------------------------------------------------------------------------------Atendendo à previsível duração das obras em questão, será necessário proceder à
outorga de novo contrato de arrendamento, de forma a salvaguardar a situação supra
relatada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara, por unanimidade, deliberou: ----------------------------------------------------1.º - Aprovar o Contrato de Arrendamento Urbano para fins não habitacionais a
celebrar entre o Senhor Rodrigo Miguel Silva Ramos e o Município de Almodôvar, que terá
por objeto o espaço comercial sito na Rua da Malpica, n.º 16, R/C Direito, na freguesia e
concelho de Almodovar, com o Alvara de Autorizaçao de Utilizaçao n.º 17/2013 –
Processo de Obras n.º 86/2009 – emitido pela Camara Municipal de Almodovar, no predio
urbano descrito na Conservatoria do Registo Predial sob o n.º 300/19860422, inscrito na
matriz predial urbana da Uniao de Freguesias de Almodovar e Graça de Padroes, Concelho
de Almodovar, sob o artigo n.º 57, com a area util de 38,00 m2, e que se destinará a alojar
um estabelecimento de prestaçao de serviços – Salao de Estetica e Massagens, instalado
no Centro Comercial e de Transportes, propriedade de Isa Alexandra Parrinha Guerreiro,
pelo tempo necessario a execuçao das obras de substituiçao da cobertura do Centro
Comercial e de Transportes; --------------------------------------------------------------------------2.º - Aprovar que a minuta do Contrato de Arrendamento Urbano para fins não
habitacionais seja remetida ao Senhor Rodrigo Miguel Silva Ramos, para pronuncia, em
prazo razoavel a fixar para o efeito; ------------------------------------------------------------------3.º - Aprovar os encargos decorrentes do pagamento da renda, no valor de
€350,00 mensais, durante três meses e com início em 24 de dezembro de 2021 e termo
em 23 de março de 2022, perfazendo, assim, um valor global de €1.050,00; ------------4.º – Conceder os poderes necessários ao Senhor Presidente da Câmara Municipal,
tendo em vista a outorga do Contrato de Arrendamento; --------------------------------------5.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. -----------------------------------1.7 – ACORDO DE CEDÊNCIA DO PROJETO DE EXECUÇÃO – “REQUALIFICAÇÃO
URBANÍSTICA DAS FONTES FERRENHAS” A CELEBRAR COM A JUNTA DE FREGUESIA DE
UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALMODÔVAR E GRAÇA DE PADRÕES; ------------------------------A Senhora Vice-Presidente submeteu à apreciação a Minuta do Acordo de Cedência
do Projeto de Execução – “Requalificação Urbanística das Fontes Ferrenhas”,
acompanhado da Proposta n.º 190/2021, de 15 de dezembro 2021, que faz parte
integrante do livro anexo às atas e dá-se aqui como totalmente reproduzida e explicou
que a União de Freguesias de Almodôvar e Graça dos Padrões informou o Município de
Almodôvar sobre a disponibilidade em ceder os direitos sobre o Projeto de Execução
referente à Requalificação Urbanística das Fontes Ferrenhas seja cedido ao Município de
Almodôvar para que sejam efetuadas as diligências e trâmites inerentes à concretização
da empreitada de obras públicas em questão. ----------------------------------------------------A União de Freguesias de Almodôvar e Graça dos Padrões não dispõe de fundos
financeiros suficientes para execução da empreitada de obras públicas supramencionada.
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Numa ótica de colaboração e promoção dos interesses da população, o Município de
Almodôvar poderá ter interesse em concretizar a Empreitada de Obras Públicas referente
aos trabalhos previstos no supramencionado Projeto de Execução. --------------------------Face ao exposto propõe que o executivo delibere aprovar o Acordo de cedência, bem
como a comparticipação financeira no valor de 22.447,50€ e que a transferência se
processe no decorrer do presente ano. ------------------------------------------------------------Sobre a matéria o Senhor Vereador António Sebastião referiu que já há algum
tempo que este projeto vem sendo colocado nas Grandes Opções do Plano da Junta de
Freguesia, todos os anos se compromete a executá-lo e chegaram agora à conclusão que
não têm capacidade, esperando que agora que a Câmara o está a assumir não fique
também mais dois ou três anos sem o executar. --------------------------------------------------Apreciado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou: -------------------------1.º - Aprovar o teor das cláusulas constantes da minuta de Acordo, a celebrar entre
a União de Freguesias de Almodôvar e Graça dos Padrões e o Município de Almodôvar,
que tem por objeto a cooperação entre os outorgantes, no âmbito específico da cedência
do Projeto de Execução referente à Requalificação Urbanística das Fontes Ferrenhas, bem
como a transferência para a União de Freguesia de Almodôvar e Graça dos Padrões,
no valor de 22.447,50€ (vinte e dois mil quatrocentos e quarenta e sete euros e
cinquenta cêntimos) para fazer face às despesas inerentes com a adjudicação do Projeto
de Execução; ---------------------------------------------------------------------------------------------2.º - Que os encargos emergentes da presente transferências sejam suportados
através da rubrica orçamental, com classificação económica: 08050102 e compromisso
n.º 77521 e que a respetiva transferência seja acautelada no decorrer do presente
ano económico; ----------------------------------------------------------------------------------------3.º - Conceder poderes ao Senhor Presidente, para outorgar o Acordo em nome do
Município de Almodôvar; ------------------------------------------------------------------------------4.º - Que seja determinado aos competentes Serviços, a adoção dos legais
procedimentos e atos administrativos e materiais inerentes à cabal e integral execução
da deliberação camarária que recaiu sobre a matéria. -------------------------------------------5.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na
sua atual redação, a presente deliberação em minuta. ----------------------------------------------1.8 – EMISSÃO DE PARECER RELATIVAMENTE À PROPOSTA DE ESCALA DE TURNOS
DAS FARMÁCIAS DO MUNICÍPIO, PARA O ANO 2022: ----------------------------------------------A Senhora Vice-Presidente apresentou a proposta de escalas de turnos as farmacias
para o ano de 2022 previamente remetida pela Administraçao Regional de Saude do
Alentejo, IP - ARS do Alentejo. ------------------------------------------------------------------------Prosseguindo a Senhora Vice-Presidente aclarou que anteriormente ambas as
farmacias abriam ao sabado ate as 13:00 horas mas, no ultimo ano, alternadamente,
fecham o fim-de-semana todo, o faz com que a fila da farmacia de serviço, ao sabado de
manha, duplique e as pessoas tenham que esperar bastante mais tempo ao frio e a chuva,
o que tem causado algum desagrado na populaçao. ----------------------------------------------O Senhor Vereador António Sebastião referiu que se a Camara tem de emitir este
parecer sobre os horarios e se realmente existe algum descontentamento da populaçao,
entao concorda que seja emitida uma recomendaçao a Administraçao Regional de Saude
do Alentejo, IP - ARS do Alentejo no sentido de alterar a situaçao, caso seja possível, ate
porque nesta epoca de Covid e sempre benefico que se evitem os aglomerados. -----------Apreciada a materia, a Camara, por unanimidade, deliberou: --------------------------1. º - Emitir parecer favorável, a proposta de escala de turnos das farmacias do
Município de Almodovar, para o ano de 2022, enviada pela Administraçao Regional de
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Saude do Alentejo, IP - ARS do Alentejo; ------------------------------------------------------------2.º - Que seja recomendado à Administração Regional de Saúde do Alentejo, IP, caso
seja exequível, que todas aos sábados, até às 13:00 horas, ambas as farmácias estejam
abertas à semelhança do que era feito anteriormente; ------------------------------------------3.º - Que seja dado conhecimento a Administraçao Regional de Saude do Alentejo, IP
da deliberaçao que recaiu sobre a presente proposta; -------------------------------------------4.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
na sua atual redaçao, a presente deliberação em minuta. -----------------------------------1.9 – COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA, EXTRAORDINÁRIA, FORMULADA PELO
CLUBE DESPORTIVO DE ALMODÔVAR, PARA APOIAR AS DESPESAS INERENTES À
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO: -------------------------------------------------------A Senhora Vice-Presidente submeteu à apreciação a Proposta n.º 185/2021, exarada
em 13 de dezembro de 2021, que aqui se dá como totalmente reproduzida e fica arquivada
em pasta anexa ao presente livro de atas, através da qual propõe a atribuição de uma
comparticipação financeira, a título extraordinário, no montante de €1.365,30 (mil,
trezentos e sessenta e cinco euros e trinta cêntimos), a transferir para o Clube Desportivo
de Almodôvar, destinada a fazer face à aquisição de vestuário de saída para a mobilidade
de Ténis.---------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador António Sebastião referiu que concorda e e bom que se de um
sinal de apoio nesta modalidade (tenis) que para alem da pratica desportiva tambem ira
contribuir no sentido de utilizar as infraestruturas que tem estado subaproveitadas por
falta de incremento da modalidade. -----------------------------------------------------------------Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou: --------------------------1.º - Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira extraordinária, no
montante de €1.365,30 (mil, trezentos e sessenta e cinco euros e trinta cêntimos), a
transferir para o Clube Desportivo de Almodôvar, destinada a fazer face à aquisição de
vestuário de saída para a mobilidade de Ténis; ---------------------------------------------------2.° - Aprovar que os encargos emergentes da atribuição da presente comparticipação
sejam suportados através da rubrica orçamental, com a classificação económica: 04.07.01
e compromisso n.º 75519; --------------------------------------------------------------------------3.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. -----------------------------------1.10 – COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA, EXTRAORDINÁRIA, FORMULADA PELO
CLUBE DESPORTIVO DE ALMODÔVAR, COM VISTA A APOIAR AS INSCRIÇÕES DOS
ATLETAS, NA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE BEJA: --------------------------------------------------A Senhora Vice-Presidente submeteu à apreciação a Proposta n.º 184/2021, exarada
em 13 de dezembro de 2021, que aqui se dá como totalmente reproduzida e fica arquivada
em pasta anexa ao presente livro de atas, através da qual propõe a atribuição de uma
comparticipação financeira, a título extraordinário, no montante de € 3.795,76 (três mil
setecentos e noventa e cinco euros e setenta e seis cêntimos), a transferir para o Clube
Desportivo de Almodôvar, cujo objeto é apoiar as despesas com as inscrições dos atletas
na Associação de Futebol de Beja. -------------------------------------------------------------------Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou: --------------------------1.º - Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira, a título
extraordinário, no montante de € 3.795,76 (três mil setecentos e noventa e cinco euros
e setenta e seis cêntimos), a transferir para o Clube Desportivo de Almodôvar, cujo objeto
é apoiar as despesas com as inscrições dos atletas na Associação de Futebol de Beja; -----
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2.° - Aprovar que os encargos emergentes da atribuição da presente comparticipação
sejam suportados através da rubrica orçamental, com a classificação económica: 04.07.01
e compromisso n.º 75517; --------------------------------------------------------------------------3.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. -----------------------------------1.11 – COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA, EXTRAORDINÁRIA, FORMULADO PELA
ASSOCIAÇÃO “OS AMIGOS” DA CUMEADA DESTINADA A APOIAR AS DESPESAS
INERENTES À FESTA DE INAUGURAÇÃO DA SANTINHA; ------------------------------------------A Senhora Vice-Presidente submeteu à apreciação a Proposta n.º 180/2021, exarada
em 6 de dezembro de 2021, que aqui se dá como totalmente reproduzida e fica arquivada em
pasta anexa ao presente livro de atas, através da qual propõe a atribuição de uma
comparticipação financeira, a título extraordinário, no montante de €322,09 (trezentos
e vinte e dois euros e nove cêntimos), com vista a apoiar as despesas inerentes à
inauguração da Santinha e de um jardim na Cumeada. ------------------------------------------Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou: --------------------------1.º - Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira, a título
extraordinário, no montante de €322,09 (trezentos e vinte e dois euros e nove
cêntimos), a transferir para “os Amigos” da Cumeada, com vista a apoiar as despesas
inerentes à inauguração da Santinha e de um jardim na Cumeada; ---------------------------2.° - Aprovar que os encargos emergentes da atribuição da presente comparticipação
sejam suportados através da rubrica orçamental, com a classificação económica: 04.07.01
e compromisso n.º 75518; --------------------------------------------------------------------------3.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. -----------------------------------2 - GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL: --------------2.1 – CANDIDATURAS APRESENTADAS, BEM COMO DAS RESPETIVAS MINUTAS DE
CONTRATO A CELEBRAR NO ÂMBITO DO APOIO MUNICIPAL PARA
EMPREENDEDORISMO: -------------------------------------------------------------------------------------Antecipando-se à apreciação e votação da candidatura apresentada por Manuel
Afonso Guerreiro, a Senhora Vereadora Ana Carmo, nos termos do nº 1 do art.º 70º do
Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015,
de 07 de janeiro, comunicou o seu impedimento de participar na apreciação e decisão da
candidatura em apreço, por força do disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 69º do citado
diploma, tendo-se ausentado da reunião, passando o órgão a funcionar com observância
do estatuído no n.º 2 do artigo 72º do referido Código. -----------------------------------------A candidatura em causa foi aprovada por unanimidade dos presentes. ----------A Senhora Vice-Presidente apresentou dois pedidos de apoio formulados no âmbito do
Regulamento Municipal de Apoio ao Empreendedorismo, pelos promotores que infra se
especificam, acompanhados das fichas de apreciação técnica que confirmam que as
candidaturas estão instruídas de acordo com o estabelecido nos artigos 12.º e 13.º do referido
Regulamento que aqui se dão como totalmente reproduzidas e ficam arquivadas em
pasta anexa ao livro de atas. -------------------------------------------------------------------------------Foram apresentadas pelo júri, as seguintes candidaturas: ----------------------------------------Empreendedor
Manuel Afonso Guerreiro
JRG, Lda
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Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade, deliberou: ---------------------------------1.º - Aprovar as candidaturas que infra se transcrevem, tendo em conta que as mesmas se
encontram instruídas nos termos do estatuído no Regulamento Municipal de Apoio ao
Empreendedorismo: -------------------------------------------------------------------------------------------Apoio
Ao
investimento

Criação do
próprio
emprego

Apoio ao
arrendamento

Manuel Afonso Guerreiro

3.000,00 €

--------------

--------------

Cabimento n.º 72821

JRG,Lda

5.500.00 €

………………

………………..

Cabimento n.º 72821

Nome empreendedor

Compromisso/
Cabimento

2.º - Aprovar os encargos financeiros, nos termos do mapa supra, conforme o estabelecido
no artigo 15.º do Regulamento e, nos termos e com os fundamentos constantes nas fichas de
apreciação técnica das respetivas candidaturas; ---------------------------------------------------------3.º - Aprovar a Minuta de Contrato de Concessão de Apoio, no âmbito do Regulamento
Municipal de Apoio ao Empreendedorismo, dos empreendedores Manuel Afonso Guerreiro
e JRG, Lda. -------------------------------------------------------------------------------------------------4.º – Conceder poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar os
Contratos de Concessão de Apoio no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio ao
Empreendedorismo em nome do Município de Almodôvar; ------------------------------------------5.º - Determinar aos competentes Serviços, a adoção dos legais procedimentos e atos
administrativos e materiais inerentes à cabal e integral execução da deliberação camarária que
recaiu sobre a presente matéria; ----------------------------------------------------------------------------6.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na
sua atual redação, a presente deliberação em minuta.-----------------------------------------------3 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: -------------------------------------------------------------------3.1 – ADMINISTRAÇÃO: ---------------------------------------------------------------------------------3.1.1 - APROVAÇÃO DA ATA N.º 03/2021, DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO
DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2021: --------------------------------------------------------------------------Nos termos da deliberação de 20.OUT.2021, foi remetida, em anexo à ordem do dia,
fotocópia da ata da reunião anterior, a qual foi, previamente, lida pelos membros e, para
os fins previstos no n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua
atual redação, foi submetida a apreciação e votação. --------------------------------------------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade dos presentes, aprovar a ata n.º
03/2021, de 02 de dezembro, a qual foi homologada em minuta, com exceção das
intervenções do Executivo, sendo assinada pelo Senhor Presidente e por quem a lavrou. -----3.2 – FINANÇAS: -------------------------------------------------------------------------------------------3.2.1 - CONHECIMENTO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AUTARQUIA: -------------------A Câmara tomou conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria do dia 14 de
dezembro de dois mil e vinte e um, que apresentava, nas Operações Orçamentais um saldo
a favor do Município, na importância de €2.467.434,97 (dois milhões, quatrocentos e
sessenta e sete mil, quatrocentos e trinta e quatro euros e noventa e sete cêntimos) e ainda das
Operações não Orçamentais, que, àquela data, apresentava o saldo de €542.201,26
(quinhentos e quarenta e dois mil, duzentos e um euros e vinte e seis cêntimos) perfazendo,
assim, um total de disponibilidades no valor de €3.009.636,23 (três milhões, nove mil,
seiscentos e trinta e seis euros e vinte e três cêntimos). ------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------
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A Senhora Vice-Presidente deu, igualmente, conhecimento do teor da informação
financeira e respetivo mapa anexo, na qual consta os encargos devidos pelo Município,
reportados a 31 de novembro de 2021, da qual salienta-se, nomeadamente, o seguinte: RECEITA DO MUNICÍPIO ------------------------------------------------------------------------À data a que corresponde a presente análise, o Município arrecadou o valor global de
€17.684.118,28, sendo que €11.383.175,01 corresponde a receitas de natureza
corrente, €3.218.565,27 a receitas de capital e €3.082.378,00 corresponde a outras
receitas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------No que se refere à Receita Total verificou-se um aumento de €2.338.523,74,
comparativamente ao mesmo período do ano transato de 2020. -----------------------------DÍVIDA EM TESOURARIA -----------------------------------------------------------------------Em 30.NOV.2021, a dívida à guarda do tesoureiro era de €150.141,21, sendo que a
dívida corrente correspondia a €110.173,20 e a de capital a €39.968,01. ----------------DÍVIDA DE MÉDIO E LONGO PRAZOS --------------------------------------------------------Relativamente à dívida de médio e longo prazo do Município compreende os valores
contratualizados no âmbito de empréstimos bancários bem como o montante dos
contratos em regime de locação financeira. O montante global da dívida de médio e longo
prazo é de €3.635.592,27 dos quais €3.527.612,39 se referem a dívida relativa a
empréstimos bancários e €107.979,88 se referem à Locação Financeira (contrato
Leasing). --------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------3.2.2 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A PROPOSTA DE REGULAMENTO DE
CONSTITUIÇÃO, RECONSTITUIÇÃO DE REPOSIÇÃO DOS FUNDOS DE MANEIO E DOS
FUNDOS DE CAIXA PARA O ANO DE 2022: -------------------------------------------------------------A Senhora Vice-Presidente submeteu à apreciação e deliberação do Executivo a
Proposta de Regulamento de Constituição, Reconstituição de Reposição dos Fundos de
Maneio e dos Fundos de Caixa para o ano de 2022, bem como a Informação n.º 6914,
elaborada pelo Gabinete Jurídico e de Auditoria, em 10 de dezembro de 2021, que se
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------“ASSUNTO: Proposta de Regulamento de Constituição, Reconstituição de Reposição dos
Fundos de Maneio e dos Fundos de Caixa para o ano de 2022 ----------------------------------------------1. Determina o ponto 2.9.10.1.11 do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das
Autarquias Locais1, que “para efeitos de controlo dos fundos de maneio o órgão executivo deve
aprovar um regulamento que estabeleça a sua constituição e regularização, devendo definir a
natureza da despesa a pagar pelo fundo, bem como o seu limite máximo, e ainda: --------------------a) A afetação, segundo a sua natureza, das correspondentes rubricas da classificação
económica; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) A sua reconstituição mensal contra a entrega dos documentos justificativos das despesas;
c) A sua reposição até 31 de dezembro”. -------------------------------------------------------------------2. Neste sentido, submete-se à consideração superior uma Proposta de Regulamento de
Constituição, Reconstituição de Reposição dos Fundos de Maneio e dos Fundos de Caixa, a
vigorar para o ano de 2022, que se remete em anexo à presente informação, a qual, caso mereça
acolhimento, deverá ser submetida à próxima Reunião da Câmara Municipal, para aprovação, para
os efeitos do disposto no ponto 2.9.10.1.11 do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das
Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, nos termos da
parte final do Artigo 33.º n.º 1 alínea k) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ambos na sua redação atual. -------------------------------Salvo melhor opinião, é este o nosso parecer, que submetemos à decisão superior.” --------------
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A Proposta de Regulamento de Constituição, Reconstituição de Reposição dos Fundos
de Maneio e dos Fundos de Caixa, a vigorar para o ano de 2022 dá-se aqui como
reproduzida e fica anexa ao presente livro de atas. ----------------------------------------------Analisada a matéria, a Câmara, para os efeitos do disposto no ponto 2.9.10.1.11 do
POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, nos termos da parte final do Artigo 33.º n.º 1 alínea k) do
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, ambos na sua redação atual, por unanimidade, deliberou: --------------------1.º - Aprovar a proposta de Regulamento de Constituição, Reconstituição de
Reposição dos Fundos de Maneio e dos Fundos de Caixa para o ano de 2022, nos
precisos termos em que a mesma foi formulada;- ------------------------------------------------2.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. -----------------------------------4. – DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
JUVENTUDE: ----------------------------------------------------------------------------------------------------4.1 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DA SENHORA VEREADORA SOBRE O CHEQUEPRENDA DESTINADO A TODAS AS CRIANÇAS E JOVENS QUE FREQUENTEM
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NO CONCELHO, NO ÂMBITO DA MAGIA DO NATAL
2021: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vice-Presidente submeteu à apreciação a informação n.º 6881 e quadro
anexo, exarados em 9 de dezembro de 2021, que aqui se dão como totalmente reproduzidos
e ficam arquivados em pasta anexa ao presente livro de atas. -----------------------------------------Aclarou que, em função das recomendações da Autoridade de Saúde devido ao
agravamento da pandemia por doença COVID-19, foi decidido o cancelamento das
atividades previstas no âmbito do Evento Magia do Natal 2021, destinado às crianças e
jovens do concelho. ------------------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, propõe que o executivo delibere aprovar a atribuição um chequeprenda, no valor de 10.00€ (dez euros), cujos destinatários são todas as crianças e
jovens, entre os 3 e os 18 anos de idade, que frequentem um dos estabelecimentos de
ensino do concelho, quer seja público ou privado.------------------------------------------------Mais esclareceu que o total de cheques-prenda será de 796 e destinam-se a ser
utilizados no comércio local, fazendo a sua troca por produtos à sua escolha e adequados
à sua faixa etária. ---------------------------------------------------------------------------------------Esta atividade permite assinalar a época natalícia junto dos mais jovens, atendendo
aos condicionalismos atuais decorrentes da situação pandémica e simultaneamente
apoiar o comércio local. -------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Ana Carmo referiu que no seguimento da conversa tida na
reunião anterior trás hoje à Câmara a proposta relativa aos cheques-prenda para
ratificação, uma vez que as crianças e jovens não tinham nenhum benefício nesta quadra
Natalícia. -------------------------------------------------------------------------------------------------Sublinhou, que ainda bem que optaram por cancelar o evento “Magia do Natal” pela
razão que todos conhecem, o Covid, e cuja propagação se tem intensificado no nosso
concelho, nomeadamente, na população escolar. ------------------------------------------------Explicou que os cheques têm uma validade até 12 de fevereiro de 2022, abrangem
cerca de 796 alunos que frequentam estabelecimentos de ensino do concelho, com um
valor global de cerca de 8 mil euros. Mais aclarou que todos os cheques foram entregues
à exceção das turmas em isolamento, e que quando retomarem as atividades letivas o
Agrupamento distribuirá os restantes cheques ou, se os encarregados de educação
preferirem podem dirigir-se ao Agrupamento Escolas e levantar o cheque. ----------------125
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Analisada a matéria, a Câmara, ratificou o Despacho da Senhora Vereadora e, desta
forma, por unanimidade, deliberou: --------------------------------------------------------------1.º Aprovar, no âmbito da Magia do Natal 2021, a atribuição de um Cheque-Prenda
no valor de 10,00€/cada, destinado a todas as crianças e jovens que frequentem um
dos estabelecimentos de ensino do concelho, quer seja público ou privado, no concelho
de Almodôvar, nos termos e com os fundamentos constantes na informação n.º 6881,
exarada pela Divisão de Intervenção Social, Educação, Cultura, Desporto e Juventude; --2.º - Que os cheques-prenda em apreço possam ser utilizados nos estabelecimentos de
comércio e serviços com domicílio fiscal e com estabelecimento localizado no concelho de
Almodôvar (com exceção de Gás, Combustível e Pingo Doce). ----------------------------------------3.º - Que o Técnico Superior, Dr. Ricardo Jacob, afeto ao Gabinete de Educação, fique
incumbido de aferir a conformidade das respetivas faturas e posteriormente remete-las à
secção de Contabilidade para efeitos de pagamento; ----------------------------------------------------4.º - Que na ausência do Técnico Superior, Dr. Ricardo Jacob, afeto ao Gabinete de Educação,
fique incumbido de aferir a conformidade das respetivas faturas e posteriormente remete-las à
secção de Contabilidade para efeitos de pagamento, o Gabinete de Ação Social e Psicologia; -------5.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. -----------------------------------4.2 – HOMOLOGAÇÃO DA ATA DE DECISÃO DO JÚRI, RELATIVA À SELEÇÃO DE
JOVENS 2022 – 1.ª FASE, NO ÂMBITO DO PROGRAMA OCUPACIONAL MUNICIPAL
TEMPORÁRIA DE JOVENS, COM VISTA AO PREENCHIMENTO DAS VAGAS: ------------------A Senhora Vice-Presidente submeteu à apreciação a ata do júri do procedimento de
ordenação de candidaturas, ao Programa de Ocupação Municipal Temporário de Jovens
2022 – 1.ª fase, exarada em 9 de dezembro de 2021, bem como a lista hierarquizada de
classificação definitiva, que aqui se dão como totalmente reproduzidos e ficam arquivados
em pasta anexa ao presente livro de atas. ------------------------------------------------------------------A lista de todos os candidatos admitidos dá-se aqui como reproduzida e fica
arquivada em pasta anexa ao presente livro de atas.- ---------------------------------------Efetuada a análise, a Câmara, por unanimidade, deliberou: ----------------------------------1.º Homologar a lista de classificação definitiva, apresentada pelo Júri do
Procedimento de ordenação de candidaturas ao Programa de Ocupação Municipal
Temporário de Jovens 2022 – 1.ª fase;- -------------------------------------------------------------2.º Aprovar a admissão dos 11 candidatos ao Programa de Ocupação Municipal
Temporário de Jovens 2022 – 1.ª fase, com duração de seis meses e uma bolsa de
participação de €250,00; ------------------------------------------------------------------------------3.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. -----------------------------------4.3 – HOMOLOGAÇÃO DA ATA DE DECISÃO DO JÚRI, RELATIVA À SELEÇÃO DE
CANDIDATOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL
TEMPORÁRIA DE DESEMPREGADOS/AS DE LONGA DURAÇÃO, COM VISTA AO
PREENCHIMENTO DAS VAGAS: ---------------------------------------------------------------------------A Senhora Vice-Presidente submeteu à apreciação a ata do júri do procedimento de
ordenação de candidaturas, ao Programa de Ocupação Municipal Temporária de
Desempregados de Longa Duração 2022, exarada em 9 de dezembro de 2021, bem como
a lista hierarquizada de classificação definitiva, que aqui se dão como totalmente
reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa ao presente livro de atas. -----------------------A lista de todos os candidatos admitidos dá-se aqui como reproduzida e fica
arquivada em pasta anexa ao presente livro de atas.- ---------------------------------------126
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A Câmara, por unanimidade, deliberou: ------------------------------------------------------------1.º Homologar a lista de classificação definitiva, apresentada pelo Júri do
Procedimento de ordenação de candidaturas ao Programa de Ocupação Municipal
Temporária de Desempregados de Longa Duração 2022;----------------------------------------2.º Aprovar a admissão dos 13 candidatos ao Programa de Ocupação Municipal
Temporária de Desempregados de Longa Duração 2022, com duração de doze meses e
uma bolsa de participação de €400,00; -------------------------------------------------------------3.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. -----------------------------------4.4 – PROPOSTA DE APOIO A CONCEDER NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DO FUNDO
DE EMERGÊNCIA SOCIAL: -----------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vice-Presidente submeteu à apreciação a Proposta n.º 162/2021,
exarada em 16 de novembro, e propôs que a Câmara Municipal deliberasse aprovar as
seguintes candidaturas: -------------------------------------------------------------------------------- Candidatura GASP-FES, exarada pelo Gabinete de Ação Social e Psicologia, sobre o
pedido de apoio financeiro formulado pela requerente com o processo n.º
2021/650.10.103/110, NIF 100037720, para despesa de aquisição de cuidados de
saúde, no valor total de €378,00 (trezentos e setenta e oito euros); -------------------------- Candidatura GASP-FES, exarada pelo Gabinete de Ação Social e Psicologia, sobre o
pedido de apoio financeiro formulado pela requerente com o processo n.º
2021/650.10.103/115, NIF 160259134 para despesas de aquisição de bens de primeira
necessidade, no valor total de €715,50 (setecentos e quinze euros e cinquenta cêntimos)
a pagar em cinco tranches de €143,10; -------------------------------------------------------------- Candidatura GASP-FES, exarada pelo Gabinete de Ação Social e Psicologia, sobre o
pedido de apoio financeiro formulado pela requerente com o processo n.º
2021/650.10.103/134, NIF292026609, para despesa de aquisição de prótese ocular
para a filha, no valor total de €429,30 (quatrocentos e vinte e nove euros e trinta
cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------------------------- Candidatura GASP-FES, exarada pelo Gabinete de Ação Social e Psicologia, sobre o
pedido de apoio financeiro formulado pela requerente com o processo n.º
2021/650.10.103/139, NIF 211270520, para despesa de aquisição de prótese dentária,
no valor total de €572,40 (quinhentos e setenta e dois euros e quarenta cêntimos) a
pagar em duas tranches de €286,20 (duzentos e oitenta e seis euros e vinte cêntimos);-- Candidatura GASP-FES, exarada pelo Gabinete de Ação Social e Psicologia, sobre o
pedido de apoio financeiro formulado pela requerente com o processo n.º
2021/650.10.103/144, NIF 181161311, para despesa de aquisição de prótese ocular,
bens de primeira necessidade e pagamento de ambulância, no valor total de €617,60
(seiscentos e dezassete euros e sessenta cêntimos); ---------------------------------------------Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade deliberou: --------------------------1º Aprovar as comparticipações financeiras, resultantes dos encargos com as
candidaturas n.º 2021/650.10.103/110, NIF 100 037 720, n.º 2021/650.10.103/115,
NIF 160 259 134, n.º 2021/650.10.103/134, NIF 292 026 609, n.º
2021/650.10.103/139, NIF 211 270 520 e n.º 2021/650.10.103/144, NIF 181 161
311, apresentadas no âmbito do Regulamento do Fundo de Emergência Social e, nos
termos da Proposta n.º 162/2021; ------------------------------------------------------------------2º Aprovar que os encargos decorrentes da presente comparticipação sejam
suportados através da rubrica orçamental, com a classificação económica: 04080202 e
compromissos n.ºs 75463, 75464, 75465, 75466 e 75467, respetivamente; ---------------127
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3.º Aprovar que os beneficiários apresentem os documentos comprovativos das
despesas, no Gabinete de Ação Social e Psicologia, no prazo de 10 dias úteis; --------------4.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. -----------------------------------5. - CONHECIMENTO DOS ATOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO E
SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: -----------------------------------------------------------Na sequência da deliberação da Câmara Municipal, de 20.OUT.2021, que aprovou a
delegação de competências no Senhor Presidente e do despacho de delegação e de
subdelegação de competências na Senhora Vice-Presidente, Lucinda Jorge, datado de
20.OUT.2021, foi dado conhecimento dos atos praticados neste âmbito. -------------------Por último a mesma edil deu conhecimento dos relatórios de atividades promovidas
pelo Gabinete de Comunicação e Imagem, Gabinete Jurídico e de Auditoria e pelas
seguintes Unidades Orgânicas: DAF, DOSUGT, DISECDJ e GAHPEV, bem como o relatório
apresentado no âmbito da delegação e de subdelegação de competências atribuídas, cujas
cópias ficam arquivadas na pasta anexa ao presente livro de atas. ---------------------------III – PERÍODO PARA INTERVENÇÃO E ESCLARECIMENTO AO PÚBLICO: -----------Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 3.º da Lei n.º 1-A/2020, de
19 de março, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 4-B/2021 de 01 de fevereiro, e
em cumprimento do determinado no n.º 1 do art.º 49.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, na sua redação atual, a Câmara fixou um período para intervenção do público,
o qual não foi utilizado. ------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vice-Presidente informou que no âmbito deste ponto, por razões de
segurança e saúde pública, o acesso do público à sala foi limitado parcialmente a 5
pessoas, de modo a assegurar o respeito pelas regras de distanciamento social e demais
orientações da DGS em vigor, podendo os munícipes inscrever-se através do email
actas.eleicoes@cmalmodovar.pt, até às 14:30 horas do dia 12 de dezembro de 2021,
através do preenchimento do formulário próprio para o efeito, disponível na página
eletrónica do Município em www.cmalmodovar.pt e na Seção de Atas e Eleições desta
Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------Continuando e, face ao acima exposto, a Senhora Vice-Presidente informou que NÃO
-----------------------------------------------------------------

FOI RECECIONADA NENHUMA INSCRIÇÃO.

ENCERRAMENTO: ---------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, pela Senhora Vice-Presidente foi declarada encerrada
a reunião pelas onze horas e cinquenta minutos. ----------------------------------------------Para constar, e em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, se lavrou a presente ata da reunião,
que depois de aprovada, vai ser assinada, distribuídas fotocópias pelos serviços
municipais e inserida na página eletrónica do Município. --------------------------------------E eu, Carla Maria Moiteiro Lima, Assistente Técnica, a redigi e subscrevo. --------------
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